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األخبار التشغيلية

الشارقة تجني ثمار امتياز ميناء غلفتينر- الواليات املتحدة  
 “غلفتينر تسهل اتفاقية “توأمة املوانئ” إلتاحة الفرص االقتصادية

على الرغم من تحقيق غلفتينر لتقدم مذهل في أن تصبح واحدة من شركات إدارة املوانئ الرائدة على مستوى العالم، إال أنها ظلت على وفائها تجاه جذورها في اإلمارات العربية املتحدة ودعمها للنمو 
االقتصادي للدولة التي بدأت بها رحلتها. فقد قامت غلفتينر مؤخرا باتخاذ إجراءات ولعبت دورا هاما في تسهيل االتفاقية بني الشارقة وميناء كانافيرال، فلوريدا والتي من املتوقع أن تفتح الباب للعديد 

من فرص النفع املتبادل بني اقتصاد الدولتني. 

تم اإلعالن عن توقيع االتفاقية في ١٣ سبتمبر من قبل دائرة موانئ وجمارك 
الشارقة، على أن يتم استكشاف طرق لتطوير املشاريع املشتركة وتمكني 

الشركات الخاصة من التعاون من أجل تحقيق التوقعات التجارية 
واالستثمارية. كما ستقوم غلفتينر أيضا بلعب دور هام ورئيسي في تطوير 

هذه العالقة من خالل تعزيز التواصل بني كلتا الجهتني ومع تلقي الشركة 
لطلبات حالية من العمالء والشركات الخاصة.

تعد هذه الشراكة املزدهرة مثاال واحدا فقط على العالقة القوية القائمة بني  
الواليات املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة والتي يتم االحتفاء بها 

من خالل االستثمار والتجارة على مدار األعوام، حيث تشير أرقام نتائج 
التبادل التجاري إلى نمو بنسبة تتجاوز ٨٠٪ وأكثر من ٢ مليار دوالر خالل 

عام ٢٠١٤ فقط. في يونيو من هذا العام، قامت غلفتينر بتوقيع اتفاقية امتياز 
ملدة ٣٥ عاما مع هيئة ميناء كانافيرال، فلوريدا، والتي من املتوقع أن تعود 

على امليناء بإيرادات بقيمة ٢٨٠ مليون دوالر كما ستسهم في اقتصاد فلوريدا بأكثر من 
٦٣٣٠ مليون دوالر مع أكثر من ٣٥٠ مليون دوالر كإسهامات في الضرائب. ومع هذه 

التوقعات املرتفعة، أعلنت غلفتينر أيضا عن إضافة محطة ثانية في الواليات املتحدة األمريكية 
ومحطة أخرى في أفريقيا خالل الربع األول من عام ٢٠١٦، كم أن لديها إمكانية تشغيل 

خمس محطات في الواليات املتحدة وغيرها في أمريكا الجنوبية بحلول عام ٢٠٢٠. 

 من اليسار إلى اليمني: الشيخ فهيم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العالقات الحكومية في
 إمارة الشارقة، وعبداهلل سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسمو الشيخ خالد بن

 عبد اهلل القاسمي رئيس مجلس مفوضي هيئة ميناء كانافيرال في دائرة موانئ وجمارك الشارقة،
 وجيري أليندر، من هيئة ميناء كانافيرال في فلوريدا الواليات املتحدة، بيتر ريتشاردز العضو املنتدب

 ملجموعة غلفتينر، وبدر جعفر، رئيس املجلس التنفيذي ملجموعة غلفتينر.

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل
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رؤيتنا املؤسسية 
رؤية الرئيس التنفيذي - هارفرد بيزنس ريفيو

تفخر الهالل للمشاريع بدعم بوابة األعمال العربية الرائدة “االقتصادي” 
في قسم اإلدارة من خالل استضافة مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية 

ألول مرة

وسوف يمثل ذلك مصدراً يمكن املسؤولني التنفيذيني من الوصول إلى 
املعلومات في مجال األعمال واملجاالت ذات الصلة وموضوعات متعلقة 

بالقضايا املحلية واإلقليمية والتي قد ال يتم مناقشتها في أي من 
املنشورات الغربية البارزة. وتهدف الهالل للمشاريع من خالل هذه 

الشراكة إلى سد هذه الفجوة في املعلومات عن طريق مجلة مرموقة مثل 
هارفرد بزنس ريفيو. 

يتم نشر مقال جديد من مقاالت هارفرد بزنس ريفيو شهرياً على موقع 
االقتصادي. يمكن االطالع على أحدث مقال “كيف تدير الناس على منت 

سفينة آخذة بالغرق؟” هنا.

يمنح االقتصادي أيضا لقرائه فرصة املشاركة في رسالته اإلخبارية 
الشهرية والتي تلقي الضوء على أحدث األخبار واملقاالت. للمشاركة 

يرجى الضغط هنا

  مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية
كيف تدير الناس على منت سفينة آخذة بالغرق

غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع  

  جاما للطيران تصدر نتائجها املرحلية األولى
 “حققت الشركة نموا قويا في اإليرادات وإجمالي األرباح من عمليات الواليات املتحدة األمريكية”

فاجأت جاما للطيران القطاع هذا العام بعد إعالن الدمج العكسي مع هانغر٨، بتحقيقها نتائج مذهلة خالل األشهر القليلة األولى، األمر الذي يثبت أن القرار كان صائبا في تحقيق نجاح شركة 
طيران رجال األعمال على املدى القريب والبعيد.

بعد مرور ستة أشهر من العمليات كشركة جاما للطيران العامة املحدودة، تمكنت الشركة من إصدار نتائجها املرحلية األولى والتي كشفت عن أداء قوي من حيث نمو اإليرادات إلى جانب إجراء 
عمليات الدمج وإعادة التنظيم الخاصة باألعمال.

من أهم الجوانب املالية التي شملها التقرير:

إجمالي إيرادات خالل الفترة بلغ ١٩١ مليون دوالر (٢٠١٤: ١٣٠ مليون دوالر) والذي يمثل زيادة بنسبة ٤٧٪ وزيادة بنسبة ٢٢٪ على أساس إجمالي (إذا تم ضم كل من أرقام جاما للطيران •
وهانغر٨معا)، وحققت إجمالي أربحا بلغ ٣٠.٣ مليون دوالر (٢٠١٤: ١٥.١ مليون دوالر) وهي زيادة بنسبة ١٠٠٪ وزيادة بنسبة ٢٤٪ (٢٠١٤: ٢٤.٣ مليون دوالر) على أساس إجمالي.

ارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات تصل إلى ٢٦٩٪  بمبلغ ٨.٢ مليون دوالر (٢٠١٤: ٢.٢ مليون دوالر) وما يصل إلى ٧٤٪ (٢٠١٤: ٤.٧ مليون دوالر) على أساس إجمالي.•

على الرغم من أن جميع عملياتها شهدت نمواً ملحوظا إال أن عمليات الواليات املتحدة بصفة خاصة كان لها النصيب األكبر في تحقيق هذه النتائج املرحلية املذهلة. ويرجع الفضل في ذلك بصفة 
أساسية إلى العقود طويلة األجل في العمليات الجوية واألرضية املنتشرة في مختلف أنحاء الواليات املتحدة مقترنة بالوضع االقتصادي القوي. وتظل التوقعات عالية بالنسبة لنمو عمليات الواليات 

املتحدة حيث يتم تشغيل العمليات األرضية وعروض الصيانة في داالس وتكساس بشكل كامل مع وجود خطط لبدء عمليات قريبا في شيكاغو وإلينوي.

في أعقاب اختتام عملية الدمج، تركز جاما للطيران حاليا على استراتيجية النمو العضوي واالستحواذ االستراتيجي، مع مواصلة تحقيق نسبة إيرادات مرتفعة.

بعد إنجاز عملية االستحواذ العكسي مع هانغر ٨ في ٥ يناير ٢٠١٥، شهدت جاما للطيران نمو قوي في اإليرادات وإجمالي األرباح.

   سامينا اليمستون القابضة - صندوق سراج فلسطني ١ - تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
استثمارات األسهم الخاصة

 سامينا اليمستون القابضة
 “سيراميك رأس الخيمة تتابع نموها في منطقة آسيا باسيفيك من خالل سنغافورة”

تــقع أول مــديــنة ســكنية فــي فلســطني، روابــي، عــلى بــعد ٥.٦ مــيل فــقط 
شــــــمال رام اهلل، الــــــعاصــــــمة اإلداريــــــة لفلســــــطني، وعــــــلى بــــــعد ١٥ مــــــيل 
شــــــــــمال الــــــــــقدس، وهــــــــــي تــــــــــعد اســــــــــتجابــــــــــة لــــــــــحالــــــــــة عــــــــــدم االســــــــــتقرار 
واالضــطرابــات املســتمرة فــي الــدولــة. ســوف يــمثل هــذا املشــروع الــذي 
تــــم تــــطويــــره مــــن قــــبل شــــركــــة الــــديــــار الــــقطريــــة وشــــركــــة مــــسار الــــدولــــية، 
املــؤســسة لشــركــة ســراج، الــبدايــة الجــديــدة الــتي طــال انــتظارهــا لــعدد 

يصل إلى ٤٠ ألف من السكان خالل السنوات املقبلة. 

كــانــت بــدايــة روابــي هــي رؤيــة رجــل واحــد وهــو مــؤســس ورئــيس مجــلس 
إدارة شــركــة مــسار الــدولــية،  بــشار املــصري، والــذي كــانــت لــديــه آمــال 
كـبيرة فـي تـنفيذ مشـروع تـأخـر كـثيرا وواجـه الـعديـد مـن املـعوقـات  إلـى 
أن وصــل إلــى مــا هــو عــليه اآلن. يــتم حــالــيا بــناء مــساكــن عــلى مــساحــة 
مـــــليون مـــــتر مـــــربـــــع خـــــالل املـــــرحـــــلة األولـــــى مـــــنها ٦٣٩ وحـــــدة جـــــاهـــــزة 
لــإلشــغال الــفوري و ٥٠٠ أخــرى ســوف تــكون جــاهــزة فــي بــدايــة الــعام 

املقبل. 

خــالل ســتة أعــوام، لــن تــتمكن روابــي فــقط مــن بــناء شــقق فــاخــرة مــوفــرة 
لــلطاقــة، كــما ســيتوفــر بــها أكــبر مــدرج مســرحــي فــي الشــرق األوســط 
وفــندق خــمس نــجوم والــذي ســيمثل مــركــزا لخــدمــة رجــال األعــمال. ومــع 
ذلـــــــك فـــــــإن مـــــــن أهـــــــم فـــــــوائـــــــد املشـــــــروع بـــــــالنســـــــبة ملســـــــتقبل فلســـــــطني 
واســـــتدامـــــتها هـــــي الخـــــطط املـــــوضـــــوعـــــة ملـــــنتصف عـــــام ٢٠١٦ والـــــتي 
تــشمل إنــشاء مــركــز أعــمال يــمكن رواد وأصــحاب األعــمال مــن إيــجاد 

فرص العمل للمجتمع. 

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في صندوق سراج فلسطني ١ 

شـركـة الهـالل لـالسـتثمارات هـي الـقطاع املـسؤول عـن األسـهم الـخاصـة واالسـتثمارات الـبديـلة األخـرى لـدى الهـالل لـلمشاريـع. ومـن خـالل الـرؤيـة 
بـعيدة املـدى، تـتوجـه اسـتراتـيجية الهـالل لـالسـتثمارات نـحو الـحفاظ عـلى مـحفظة مـتوازنـة مـن خـالل االسـتثمار فـي مـختلف فـئات األصـول بـما 

في ذلك األسهم الخاصة ورأس املال املخاطر والعقارات. 

تشــتمل حــافــظة الهــالل لــالســتثمارات الــحالــية عــلى مجــموعــة أبــراج، وجــروثــجيت كــابــيتال، وصــندوق ســراج فلســطني ١، وتــي فــي إم كــابــيتال 
هيلثكير بارتنرز، وسامينا اليمستون القابضة، ودويت آي بي سي للفرص العقارية، وومضة مينا فينشرز ١.

“جاما للطيران تضيف طائرة بومبارديير ليرجيت ٧٥ ألسطول طائراتها”

منذ تنفيذ عملية الدمج مع هانغر ٨ وتنفيذ مشروع مشترك مع الشركة التي يقع مقرها في هونغ 
كونغ، هتشيسون وامبوا، زاد الطلب على خدمات جاما للطيران بصورة مذهلة األمر الذي أحدث 

عدد من التغييرات داخل الشركة بما في ذلك زيادة عدد الطائرات في أسطولها. 

اعتبارا من شهر سبتمبر، بدأت جاما للطيران تشغيل طائرة ليرجيت ٧٥ من بومباردييه، بحيث 
تستكمل أسطول طائراتها الحالي الذي يشمل ليرجيت 45XR و٦٠ طائرة إلى جانب طائرة 

تشالنجر من بومبارديير وسلسلة عاملية. 

زاد الطلب على خدمات جاما للطيران في منطقة آسيا باسيفيك بصورة غير مسبوقة، بما يؤكد 
نتائج التحليل األخير الذي تم إجراؤه على املنطقة والذي أشار إلى زيادة تفضيل الطائرات 

الكبيرة. واستجابة لهذه النتائج، قامت جاما للطيران بإضافة طائرة بومبارديير لرجال األعمال 
الذي يرفع أسطول طائراتها في هونغ كونغ إلى ثالث طائرات. 

من خالل هذه اإلضافات الهامة، يشتمل أسطول جاما للطيران حول العالم حاليا على أكثر من 
٣٠ نوع من الطائرات وتمتلك الشركة عقودا إلدارة أكثر من ١٤٥ طائرة رجال أعمال على 

مستوى عاملي.

عملت المينا اليمستون القابضة، تحت توجيه من الشركة القابضة سامينا كابيتال، بصورة فعالة مع سيراميك رأس الخيمة من أجل تنفيذ 
خطة خلق القيمة التي ستعمل على زيادة عوائد حملة األسهم من خالل التحسينات التشغيلية واملبادرات االستراتيجية والتي ستؤدي إلى 

تحقيق نمو الشركة وتحسني إنتاجيتها بصفة عامة.

في إطار خطة خلق القيمة وجهت شركة سيراميك رأس الخيمة اهتمامها تجاه تحسني الربحية من خالل التركيز على عملياتها األساسية 
وتقييم الفرص املحتملة مع التركيز على تعديل مزيج املنتجات في أسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا والواليات املتحدة وروسيا. ومع هذا 

التوجه أعلنت الشركة عن افتتاح مكتبها اإلقليمي في سنغافورة، والذي يضع الشركة في موضع جيد لخدمة إقليم أسيا باسيفيك. وانطالقا 
من كونه أحد األقاليم األسرع نموا في سوق السيراميك على مستوى العالم سواء من حيث اإلنتاج أو االستهالك، ومن املتوقع أن يجذب 

العديد من كبرى الشركات واملصنعني للسيراميك في املستقبل، تتطلع سيراميك رأس الخيمة إلى تحقيق عوائد كبيرة على تحركاتها 
االستراتيجية األخيرة.

 

نيابة عن شركة سيراميك رأس الخيمة، تسلم عبداهلل مسعد جائزة العالمة التجارية للسنة.

 صندوق سراج فلسطني ١
 “افتتاح أول مدينة سكنية فلسطينية”

يُـقال أن املـد الـعالـي يـرفـع كـل الـقوارب، ولـكن تجـربـتنا تـفيد بـأن ذلـك ال يـنطبق بـالـضرورة عـلى االقـتصاد الـنامـي. 
ففي االقتصادات املتقدمة والنامية، نادرا ما يتم توزيع األرباح العائدة من النمو بصورة متساوية.

لـم يـكن األمـر ذا أهـمية بـصفة دائـمة، فـبالنسـبة ألنـصار نـظريـة الـتدفـق الـهابـط والـتي تـقول بـأن حـصول ذوي الـدخـل 
املـرتـفع عـلى مـنافـع اقـتصاديـة أكـبر سـوف يـعود بـالـنفع عـلى املـجتمع ويـعمل عـلى إيـجاد الـوظـائـف والحـد مـن الـفقر 
وزيـــادة الـــدخـــل. طـــبقا لهـــذه الـــنظريـــة، طـــاملـــا أن االقـــتصاد يشهـــد نـــمواً فـــإن املـــنافـــع الـــعائـــدة مـــن ذلـــك الـــنمو ســـوف 

تتدفق تلقائياً عبر هذا النظام. 

تــم تــدريــس أشــكال مــتبايــنة مــن هــذه الــفكرة لــطالب االقــتصاد واألعــمال عــلى مــدار عــقود، األمــر الــذي أدى إلــى مــا 
قـد يـصفه الـكثيرون بـوسـواس الـناتـج املحـلي اإلجـمالـي واعـتبارة املـقياس األكـثر مـوثـوقـية لـلنجاح االقـتصادي. ومـع 
ذلــك،  فــإن الــخبير االقــتصادي الــذي ال يــقيِّم ســوى الــناتــج املحــلي اإلجــمالــي، مــثله مــثل الــسائــق الــذي يــركــز فــقط 

على السرعة، لن ينتبه إلى العالمات التحذيرية العديدة على الطريق. 

فــي واقــع األمــر، تــفيد دراســة بــحثية صــادرة مــن قــبل صــندوق الــنقد الــدولــي فــي يــونــيو بــأنــها أثــبتت خــطأ نــظريــة 
الـتدفـق الـهابـط، حـيث أنـها لـم تخـلص فـقط إلـى أن مـنافـع الـنمو االقـتصادي قـلما يـتم تـوزيـعها بـصورة مـتساويـة بـل 
أيــضا وجــدت أن الــزيــادة غــير املــتساويــة فــي الــدخــل يــمكنها أن تــؤثــر ســلبا عــلى ســرعــة الــنمو االقــتصادي. وطــبقاً 
لـذلـك الـتقريـر، فـإن زيـادة بنسـبة 1% فـي دخـل نسـبة 20% مـن األشـخاص األكـثر ثـراًء فـي املـجتمع مـن شـأنـها أن 
تـؤدي إلـى انـحسار الـنمو الـسنوي بنسـبة 0.1% خـالل خـمسة أعـوام. وفـي املـقابـل، فـإن زيـادة دخـل نسـبة 20% مـن األشـخاص األكـثر فـقراً فـي املـجتمع بنسـبة 1% فـقط سـوف يـؤدي إلـى زيـادة فـي الـنمو 

السنوي بنسبة 0.4% خالل نفس الفترة الزمنية.

 The" عـــندمـــا يـــتعلق األمـــر بـــالـــقضاء عـــلى الـــفقر، يـــكون لـــدرجـــة مـــشاركـــة مـــنافـــع الـــنمو تـــأثـــير كـــبير عـــلى الـــنتائـــج. طـــبقاً لـــتصريـــح مـــارتـــن رفـــالـــيون، رئـــيس الـــبحوث الـــسابـــق فـــي الـــبنك الـــدولـــي، الـــوارد فـــي
Economist" فـإن زيـادة الـدخـل بنسـبة 1% فـي الـدول األكـثر مـعانـاة مـن عـدم املـساواة يـؤدي إلـى انـخفاض مـعدالت الـفقر بنسـبة 0.6% فـقط أمـا فـي الـدول الـتي تـتمتع بـاملـساواة فـإنـها تشهـد انـخفاض 

معدالت الفقر بنسبة 4.3%. بمعنى آخر، يمكن للمجتمعات االستفادة بصورة أكبر إذا ضمنت توزيع املنافع على نطاق أوسع.

يـقودنـا الحـديـث هـنا إلـى الـنقطة الـتي تـلتقي فـيها نـهايـة نـظريـة الـتدفـق الـهابـط بـبدايـة الـنمو الـشامـل. طـبقا ملـنظمة الـتعاون االقـتصادي والـتنمية، فـإن الـنمو الـشامـل هـو "تـوجـه جـديـد فـي الـنمو االقـتصادي 
يهدف إلى تحسني مستويات املعيشة ومشاركة منافع زيادة الرفاهية بصورة متساوية بني مختلف شرائح املجتمع."

يـشير الـنمو الـشامـل إلـى سـرعـة ونـمط تـحقيق الـنمو وهـما جـانـبان مـترابـطان لـذا يـجب تـناولـهما مـعاً. تـمثل الـشمولـية املـساواة فـي الـفرص مـن حـيث الـقدرة عـلى دخـول األسـواق والـوصـول إلـى املـوارد ووجـود 
بيئة رقابية غير متحيزة سواء بالنسبة للشركات أو األفراد. فإن األمر ال يتعلق فقط بقدر النمو في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ولكن أيضا بنوعية ذلك النمو.

ثــمة حــاجــة واضــحة لــتحقيق نــمو أكــثر شــمولــية، وقــد أشــارت مــنظمة الــتعاون االقــتصادي والــتنمية إلــى أنــه بــني الــعامــني 1976 و 2007 قــامــت نســبة 1% مــن أعــلى الــحاصــلني عــلى املــنافــع بــاســتنفاذ نســبة 
47% مـن نـمو الـدخـل فـي الـواليـات املتحـدة و37% فـي كـندا و20% فـي كـل مـن أسـترالـيا واملـملكة املتحـدة. ويـعد ذلـك عـلى درجـة مـن األهـمية، حـيث أن نسـبة عـدم املـساواة اآلخـذة فـي الـتوسـع قـد أدت إلـى 
ظــهور نــطاق مــن التحــديــات االجــتماعــية واالقــتصاديــة فــي املــجتمعات بــمرور الــوقــت. يشــتمل ذلــك حــالــة عــدم االســتقرار االجــتماعــي والــسياســي نــاهــيك عــن إهــدار اإلمــكانــيات الــذي يــنتج عــن عــدم حــصول 

نطاقات  كبيرة من األفراد على فرصة لتحسني أوضاعهم.

ومـع زيـادة الـزخـم الـذي يشهـده تـحفيز املـزيـد مـن الـنمو الـشامـل عـلى مسـتوى الـعالـم، يـتعني تـعريـف شـبابـنا السـيما طـالب األعـمال ورواد األعـمال عـلى هـذه األداة األكـثر شـموال لـقياس الـتقدم االقـتصادي، 
وذلك في بداية حياتهم املهنية. وبوصفهم قادة األعمال املستقبليني، سوف يكون ملدى فهمهم للنمو االقتصادي املستدام تأثير كبير على قرارات األعمال التي سيتخذونها في املستقبل.

يـمكن لـقادة األعـمال الـحالـيني تـحفيز الـنمو الـشامـل مـن خـالل تـطبيق مـبادئ فـرص الـعمل املـتساويـة ودفـع رواتـب ومـزايـا عـادلـة ملـوظـفيهم وتـبني املـمارسـات األخـالقـية فـي املشـتريـات وسـلسلة الـتوريـد. وال يـعد 
هـذا بـاملـفهوم الجـديـد – فـقد بـدأت حـركـة الـتجارة الـعادلـة مـنذ عـقود وسـاعـدت املـنتجني فـي الـدول الـنامـية فـي تـحقيق مـعايـير بـيئية واجـتماعـية أعـلى مـن أجـل تـعزيـز االسـتدامـة. إن الشـراكـات الـتجاريـة الـتي 

تستند إلى الحوار والشفافية واالحترام والتي تسعى إلى االستحواذ على نصيب أكبر في التجارة الدولية تعمل على الحد من استثناء أي فرد. 

مـن الـطرق األخـرى الـتي يـمكن لـقادة األعـمال املـساهـمة مـن خـاللـها هـي تـقديـم خـدمـات أسـاسـية وبـنية تـحتية لـلمجتمعات الـتي تـم اسـتثناؤهـا مـن قـبل. عـلى سـبيل املـثال، قـام عـدد مـن قـادة األعـمال بـمن فـيهم 
مـارك زوكـربـيرغ وبـيل جـيتس بـتوقـيع تعهـد بـإتـاحـة تـوصـيل اإلنـترنـت إلـى جـميع البشـر بحـلول عـام 2020. فـفي عـاملـنا الـذي تـقوده الـتكنولـوجـيا، فـإن الـقدرة عـلى الـوصـول إلـى اإلنـترنـت تـعد قـوة هـامـة بـالنسـبة 

للدمج االجتماعي واالقتصادي.

يـرتـبط الـنجاح فـي تـحقيق الـنمو الـشامـل ارتـباطـاً وثـيقاً بـمكافـحة عـدم املـساواة االجـتماعـية واملـالـية، وتـطبيق عـملية تـوظـيف مـنتجة ولـيس مجـرد إعـادة تـوزيـع لـلدخـل. طـبقا لـتصريـح مـنظمة الـتعاون االقـتصادي 
والـتنمية، فـإن تـوقـعات الـتوظـيف وجـودة الـوظـائـف والـنتائـج الـصحية والـتعليم وفـرص بـناء الـثروات عـبر الـزمـن تـعد جـميعها عـلى درجـة مـتساويـة مـن األهـمية بـالنسـبة لـتحقيق رفـاهـية األفـراد واملـجتمعات. كـما 
تـعد الـحالـة الـبيئية أيـضا عـلى درجـة كـبيرة مـن األهـمية. وتـعد هـذه هـي الـجوانـب املـلموسـة وغـير املـلموسـة الـتي يـمكن لـلنمو الـشامـل تـحقيقها القـتصاداتـنا ومـجتمعاتـنا إذا تـمكنا، كـمواطـنني وأعـضاء مـجتمع 

األعمال في منطقة الخليج، من االتفاق على وضع النمو الشامل على رأس أولويات جيلنا الحالي واألجيال املستقبلية.

عـلى مـدار األسـبوع املـاضـي وخـالل اجـتماع الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة فـي دورتـها السـبعني فـي نـيويـورك مـن أجـل إطـالق أهـداف الـتنمية املسـتدامـة، شـاهـدُت عـدداً ال يـحصى مـن مـمثلي الـحكومـات 
واألعـمال واملـجتمع املـدنـي أثـناء حـديـثهم عـن إرسـاء ركـائـز املـنهج الجـديـد إليـجاد الـتوازن وتـلبية احـتياجـات البشـر ضـمن الحـدود الـتي يـمكن أن تـقدمـها الـطبيعة بـصفة مسـتدامـة. ومـع تـولـي الـقطاع الـخاص 
لـدور الـقيادة فـي مـشاركـة األفـراد واملـجتمعات عـلى مسـتوى الـعالـم، فـإن لـديـنا إمـكانـية إحـداث تـغييرات هـامـة خـالل هـذه املـرحـلة غـير املسـبوقـة مـن تـاريـخ البشـريـة مـن خـالل تـعزيـز الـنمو االقـتصادي الـذي 

يمكنه حقاً رفع كل القوارب.

 عكس نظرية التدفق الهابط
 “تعزيز االبتكار وريادة األعمال لتحقيق نمو شامل”

 من اليسار إلى اليمني: جيري أليندر، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء كانافيرال، وبيتر رتشاردز، العضو املنتدب
 ملجموعة غلفتينر، وسمو الشيخ خالد بن عبد اهلل القاسمي رئيس مجلس مفوضي هيئة ميناء كانافيرال في

  دائرة موانئ وجمارك الشارقة.

 “غلفتينر ترحب  برئيس تنفيذي جديد للعمليات الدولية”

في إطار خططها الرامية إلى أن تصبح محطة تشغيل محطات الحاويات األولى على مستوى العالم خالل العشرة أعوام املقبلة، ضمت الشركة 
فليمنغ ديلغارد، أحد قادة هذه الصناعة، إلى فريقها كرئيس تنفيذي جديد للعمليات الدولية. عمل ديلغارد في السابق لدى مايرسك الين وموانئ 

دبي العاملية ، اثنتني من منافسي غلفتينر اإلقليميني، ومن املتوقع أن يجلب إلى الشركة خبرة كبيرة ويضيف قيمة هامة لتوسعها وعملياتها 
القائمة حاليا.

تمتلك غلفتينر حاليا ثالث محطات في اإلمارات العربية املتحدة تقع في ميناء خورفكان وميناء خالد في الشارقة والرويس في أبوظبي، وكذلك 
منشآت للحاويات والبضائع السائبة في أم قصر في العراق، وميناء ريسيف في البرازيل وميناء طرابلس في لبنان، باإلضافة إلى محطات 

حاويات في موانئ جدة والجبيل في اململكة العربية السعودية وميناء كانافيرال في فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية 

 فليمنغ ديلغارد، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى
 غلفتينر

اعتبارا من سبتمبر، بدأت جاما للطيران تشغيل طائرة ليرجيت ٧٥ من بوبمبارديير.

جاما للطيران العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع 

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في شركة سامينا اليمستون القابضة 

 مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مسار، بشار املصري، يقود تطوير أول مدينة سكنية فلسطينية، روابي، والتي ستستقبل ٤٠ ألف ساكن
       خالل األعوام املقبلة.

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
 “تقرير بروفيتا: دراسة حالة بشأن االستثمار املسؤول”

“فــي يــونــيو مــن هــذا الــعام، أجــرت تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز أول عــملية تــخارج لــها مــن صــندوق تــي فــي إم هــيلثكير 
مـــينا ١ مـــن خـــالل بـــيع مـــركـــز بـــروفـــيتا الـــطبي، وهـــي مـــنشأة لـــلعالج طـــويـــل األجـــل، إلـــى شـــركـــة إن إم ســـي هـــيلث، مـــقابـــل ١٦٠.٦ 
مـليون دوالر. سـوف يـسمح خـروج تـي فـي إم مـن اسـتثمارهـا الـذي بـدأ عـام ٢٠١٠ لشـركـة بـروفـيتا بـاالسـتمرار فـي الـتطور حـيث 

تصبح جزءا من واحدة من أكبر املستشفيات الخاصة في اإلمارات العربية املتحدة. 

بـعد عـملية الـتخارج أصـدرت بـروفـيتا تـقريـر لحـملة األسـهم يـغطي مـنهج االسـتثمار الـخاص بشـركـة تـي فـي إم كـابـيتال هـيلثكير 
بـارتـنرز وتـأثـير نـموذج اسـتثمارهـا فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية مـع تسـليط الـضوء عـلى مـوضـوعـني رئيسـني وهـما “الـربـح لـتحقيق 

هدف” و “سد الفجوات”

لتنزيل تقرير “استثمار مسؤول ومؤثر في مجال الرعاية الصحية” يرجى الضغط هنا.

الفعاليات والتقارير
عيادة أريبيان بيزنس للشركات الناشئة - قمة مؤسسة اإلمارات للنفع االجتماعي - تقرير البنية التحتية

أريبيان بيزنس للشركات الناشئة 
“سامر شقير يقدم املشورة حول تطوير تصورات األعمال”

فـي ٢٠ سـبتمبر، اسـتقبلت أربـيان بـيزنـس للشـركـات الـناشـئة فـي دبـي مجـموعـة مـن رواد األعـمال وقـادة الـصناعـة ملـناقـشة تـقلبات وإيـجابـيات وسـلبيات بـدء شـركـة جـديـدة وإدارتـها. وال يـوجـد مـن هـو أقـدر عـلى 
مـناقـشة هـذا املـوضـوع مـن نـائـب الـرئـيس للشـركـات الـناشـئة لـدى الهـالل لـلمشاريـع، سـامـر شـقير، والـذي تـمتد خـبرتـه املـهنية ألكـثر مـن ١٦ عـامـا فـي شـركـات نـاشـئة عـاملـية فـي مـختلف الـقطاعـات. يـقود سـامـر 

الــيوم قــطاع الشــركــات الــناشــئة الجــديــد لــدى الهــالل لــلمشاريــع 
مـــــن أجـــــل إنـــــشاء وتـــــطويـــــر أعـــــمال مســـــتدامـــــة مـــــؤثـــــرة اجـــــتماعـــــيا 

وصديقة للبيئة ومستقرة من الناحية املالية. 

قــام ســامــر بــمشاركــة نــجاحــاتــه وإخــفاقــاتــه فــي عــالــم الشــركــات 
الــناشــئة مــع مجــموعــة مــن الشــباب والــشابــات، والخــطوة الــهامــة 
الـتي غـالـبا مـا يـتم تـجاهـلها وهـي كـيفية تـحويـل الـفكرة إلـى عـمل 
حــقيقي. كــما أوضــح ســامــر أنــه عــلى الــرغــم مــن وجــود عــدد مــن 
الــــــعوامــــــل الــــــتي يــــــجب وضــــــعها فــــــي االعــــــتبار، فــــــحتى األفــــــكار 
الـعظيمة قـد ال تـحقق أي نـجاح عـلى اإلطـالق إذا لـم يـتم اخـتيار 
الـــوقـــت املـــناســـب. وأشـــار ســـامـــر كـــمثال إلـــى Airbnb والـــتي لـــم 
تـــحقق نـــجاحـــا عـــند بـــدء إطـــالقـــها ولـــكنها أصـــبحت أكـــبر بـــوابـــات 
الــــضيافــــة الــــعاملــــية الــــيوم بــــعد األزمــــة االقــــتصاديــــة الــــتي جــــعلت 
الـــناس يـــقبلون اســـتخدام مـــنازلـــهم لـــجني األمـــوال. وهـــنا أوضـــح 
ســــامــــر أنــــه إذا لــــم يــــمكنك أن تــــكون أمــــينا فــــيما يــــتعلق بــــمقارنــــة 
احـتياجـات الـعمالء بـما يـمكنك تـقديـمه سـوف يـكون تـوقـيتك دائـما 

غير صحيح. 

ومـــــع ذلـــــك، ال يـــــعد الـــــتوقـــــيت املـــــفتاح الـــــوحـــــيد، فـــــإن الـــــقدرة عـــــلى 
الـــتمركـــز تـــعد عـــلى درجـــة مـــن األهـــمية أيـــضا. فـــقد مـــكنت الـــقدرة 
عــــلى الــــتكيف والــــتعامــــل مــــع املــــعوقــــات الــــتي قــــد تــــواجــــه املــــفهوم 
املـــبدئـــي  الـــعديـــد مـــن الشـــركـــات مـــن الـــنجاح بـــما فـــي ذلـــك بـــعض 
الشـركـات الـكبرى مـثل تـويـتر والـتي بـدأت كشـبكة مـن األشـخاص 

إليجاد ومشاركة املقاطع الصوتية ولم تتحول إلى املنصة االجتماعية الرائدة التي هي عليها اليوم إال بفضل قيام آي تيونز بعرض مقاطع صوتية ولم يكن بقدرة الشركة منافستها. 

فـي الـختام أشـار سـامـر إلـى أن الـخبرة تـعد أيـضا أحـد الـعوامـل الـهامـة بـل هـي الـعامـل األكـثر أهـمية مـن أجـل بـناء ونـجاح األعـمال. فـكل مـن ال يـتمكن مـن تـحقيق الـنجاح فـي شـركـته الـناشـئة سـوف يكتسـب 
الكثير من الخبرات التي ستمكنه في ما بعد من تحقيق النجاح عندما يكون الوقت والتصور مناسبني,

 من اليسار إلى اليمني: سامر شقير، نائب الرئيس للشركات الناشئة، منى عطية، الرئسي التنفيذي لشركة مامزوورلد، عبد الرحمن هيكل،
 املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هيكل ميديا، وسترين فضول، مؤسس ماي ليتل دبي، يقدمون النصيحة لرواد االعمال الجدد بشأن الشركات

 الناشئة

 قمة مؤسسة اإلمارات للنفع االجتماعي 
“مناقشة حاجة املؤسسات غير الربحية إلى تبني حوكمة أقوى”

ركــزت قــمة مــؤســسة اإلمــارات لــلنفع االجــتماعــي الــتي عــقدت فــي أبــوظــبي، اإلمــارات الــعربــية املتحــدة 
فـي 27 و28 أكـتوبـر عـلى تـوجـهات أعـمال الـنفع االجـتماعـي واألعـمال الـخيريـة حـول الـعالـم واآلخـذة 

في التغير بصورة ملحوظة.

افـتتح بـدر جـعفر املـؤتـمر الـذي حـضره مجـموعـة مـن قـادة املـنطقة مـن الـقطاعـني الـعام والـخاص بـإلـقاء 
كــلمة حــث خــاللــها املــؤســسات الــخيريــة عــلى االلــتزام بــمبادئ الــحوكــمة الــجيدة مــن أجــل زيــادة فــعالــية 
أعـــمالـــهم الـــخيريـــة وضـــمان تـــحقيق االســـتدامـــة طـــويـــلة األمـــد ومـــضاعـــفة تـــأثـــير هـــذه املـــؤســـسات عـــلى 
املــــجتمع. وبــــوصــــفه مــــؤســــس مــــبادرة بــــيرل، املــــؤســــسة غــــير الــــربــــحية الــــرائــــدة والــــهادفــــة إلــــى تحســــني 
مســـتويـــات تـــطبيق املـــساءلـــة املـــؤســـسية فـــي املـــنطقة، أشـــار بـــدر جـــعفر إلـــى أن الخـــطوط الـــرفـــيعة بـــني 
األعـــمال الـــخيريـــة واألعـــمال الـــتجاريـــة وحـــياتـــنا االجـــتماعـــية بـــدأت تـــتالشـــى، األمـــر الـــذي يـــحتم عـــلى 
الــحكومــات والشــركــات والــقطاع غــير الــربــحي الــعمل مــعاً بــصورة وثــيقة أكــثر مــن أي وقــت مــضى مــن 
أجــل رفــع مــعايــير الــحوكــمة بــما يــسمح لــكل مــنها بــتقديــم أداء أفــضل يــعود بــنفع أكــبر عــلى مــجتمعنا 

ككل.

لـــطاملـــا كـــانـــت األعـــمال الـــخيريـــة وأعـــمال الـــنفع االجـــتماعـــي ســـائـــدة فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي إال أن كـــيفية 
وقـنوات صـرف هـذه األمـوال ال زال غـير مـعلومـة لـلعديـد مـن املـؤسـسات، األمـر الـذي يـعد مـن األهـمية 
بـمكان لـيس فـقط ألغـراض املـساءلـة ولـكن إلعـالم أصـحاب املـصلحة بـقيمة مـساهـماتـهم. طـبقا ملـا جـاء 
فـي تـقريـر كـوتـس دونـرز 2014، تـجاوزت تـبرعـات الشـركـات واملـؤسـسات الخـليجية لـألعـمال الـخيريـة 
خـــــالل عـــــام 2013 مـــــبلغ 1.8 مـــــليار دوالر؛ تـــــم تـــــوجـــــيه مـــــعظمها إلـــــى اإلغـــــاثـــــة فـــــي حـــــاالت الـــــكوارث 

والـقضايـا اإلنـسانـية األخـرى. إضـافـة إلـى ذلـك، تـشير الـتقاريـر إلـى أن أمـوال الـزكـاة والـصدقـات الـتي يـتم الـتبرع بـها مـن مـختلف أنـحاء الـعالـم اإلسـالمـي تـتراوح بـني 200 مـليار وتـريـليون دوالر. فـي هـذا 
الـسياق قـال بـدر جـعفر "مـن خـالل تـطبيق مـبادئ الـشفافـية واملـساءلـة، تـتمكن الشـركـات مـن رفـع درجـة الـثقة، األمـر الـذي يـساعـد فـي قـياس تـوقـعات أصـحاب املـصلحة فـي املسـتقبل. كـما سـيؤدي تـنفيذ ذلـك 

إلى زيادة حجم التبرعات التي يمكن جمعها وسيعمل على تحسني جودة تلك التبرعات بحيث يتم توجيه تدفقاتها بصورة أكثر موثوقية واستدامة."

إن مـسؤولـية إحـداث هـذه الـتغيرات املـقترحـة فـي مـجال الـعمل الـخيري التـقع فـقط عـلى عـاتـق املـؤسـسات غـير الـربـحية الـتي تـنفذ إجـراءات رقـابـة وهـياكـل حـوكـمة جـديـدة، بـل يـلعب املـتبرعـني أيـضا دورا رئـيسيا 
فـي هـذا الـتحول مـن خـالل تـعزيـزي تـوقـعاتـهم عـبر املـشاركـة الـفعالـة لـضمان لـتحقيق فـهم واضـح لـلناتـج الـنهائـي ملـساهـماتـهم املـالـية. لـقد أدى نـمو شـبكات االتـصال الـرقـمي واإلعـالم االجـتماعـي إلـى زيـادة 
الـــوصـــول إلـــى قـــنوات الـــتبرع وإنـــشاء جـــيل مـــن املـــتبرعـــني النشـــطني واملـــثقفني واألكـــثر خـــبرة. األمـــر الـــذي يـــشير إلـــى حـــاجـــة املـــتبرعـــني إلـــى انـــتهاج ســـلوك مـــماثـــل للمســـتثمريـــن والـــسعي وراء زيـــادة الـــعوائـــد 

االجتماعية لتبرعاتهم ألقصى درجة.

عـقدت قـمة مـؤسـسة اإلمـارات لـلنفع االجـتماعـي للشـباب تـحت رعـايـة سـمو الـشيخ عـبد اهلل بـن زايـد آل نـهيان، وزيـر الـخارجـية ورئـيس مـؤسـسة اإلمـارات، تـحت عـنوان " الـنفع االجـتماعـي فـي تـحول: تـعزيـز 
التأثير من خالل االستعانة بأفضل الكفاءات"

 بدر جعفر أثناء ألقاء كلمة رئيسية حول أهمية تطبيق مبادئ األعمال من أجل تحسني فعالية النفع االجتماعي.

 تقرير الهالل للمشاريع للبنى التحتية 
“الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي”            

تـــرجّــــــح الـــتوقـــعات أن يـــصل حجـــم االنـــفاق عـــلى خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الـــصحية فـــي دول مجـــلس 
الــتعاون الخــليجي هــذا الــعام إلــى نــحو 80 مــليار دوالر أمــريــكي، وذلــك مــع ســعي حــكومــات 
املـــنطقة إلـــى تـــطويـــر بـــنية تـــحتية وطـــنية يـــمكنها مـــواكـــبة تـــزايـــد عـــدد الـــسكان وارتـــفاع مـــعدل 
األمـــراض املـــرتـــبطة بـــأنـــماط الـــحياة الـــعصريّـــة. ورغـــم تـــباطـــؤ املـــنطقة بـــمجال الشـــراكـــات بـــني 
الــقطاعــني الــعام والــخاص، يــشير الــتقريــر إلــى أن تــنامــي االســتثمارات فــي قــطاع الــرعــايــة 
الـــصحيّة يـــشكل فـــرصـــة مجـــزيـــة لـــلعديـــد مـــن الـــقطاعـــات األخـــرى بـــدءاً مـــن مـــشغلي الـــقطاع 
الـــخاص، ووصـــوالً إلـــى مـــؤســـسات الـــتأمـــني، وشـــركـــات الـــتكنولـــوجـــيا واالتـــصاالت، ومـــشغلي 

رحالت السياحة العالجية.

ومــن املــتوقــع أن يــصل عــدد ســكان مــنطقة الخــليج الــعربــي إلــى 53 مــليون نــسمة بحــلول عــام 
2020، ســـيكون مـــعظمهم مـــن الشـــباب دون ســـن 25 عـــامـــاً. وال شـــك أن هـــذا الـــنمو الســـريـــع 
إلـــى جـــانـــب ارتـــفاع مـــعدالت األمـــراض الـــناجـــمة عـــن أنـــماط الـــحياة الـــعصريـــة (عـــلى ســـبيل 
املــــثال يــــعانــــي واحــــد مــــن كــــل 10 أشــــخاص فــــي مــــنطقة الخــــليج مــــن الــــنمط الــــثانــــي ملــــرض 
الــسكري) ســيعني وجــود حــاجــة كــبرى لــتلبية االحــتياجــات الــصحية لشــريــحة الــكهول خــالل 

األعوام الثالثني املقبلة، خاصًة مع نضج شريحة الشباب والتزايد املتوقع ملتوسط العمر.

وتـواصـل حـكومـات املـنطقة قـيادة مـسيرة اإلنـفاق عـلى قـطاع الـرعـايـة الـصحيّة. فـعلى سـبيل 
املــثال، زادت وزارة الــصحة الــسعوديّــة اســتثماراتــها بــمجال الــرعــايــة الــصحيّة مــن 7,8 مــليار 

دوالر فـــي عـــام 2008 إلـــى 14,3 مـــليار دوالر عـــام 2012، وهـــذا يـــعادل زيـــادة بنســـبة 83% خـــالل 5 ســـنوات. ولـــكن تـــقييد املـــيزانـــيات الـــحكومـــية نـــتيجة تـــراجـــع أســـعار الـــنفط إلـــى جـــانـــب الـــرغـــبة بـــتنويـــع 
االقتصادات قد يعزز الشراكات بني القطاعني العام والخاص ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

وبـالـرغـم مـن هـذه االسـتثمارات الضخـمة، تـؤكـد وزارة الـصحة الـسعوديّـة أن تـوفـير الخـدمـات فـي املـناطـق الـنائـية يـعتبر مـهّمة شـاقـة ومسـتحيلة نـتيجة االفـتقار ملـقومـات الـبنية الـتحتية الـضروريـة؛ وبـذلـك تـكون 
الــفرصــة مــهيأة أمــام مــزودي الخــدمــات الــصحية لــلتركــيز عــلى االســتثمار فــي الحــلول واملــراكــز الــصحية فــي تــلك املــناطــق. ويــكمن الــعامــل األبــرز لخــدمــة املــجتمعات الــنائــية فــي إرســاء شــراكــات مــثمرة بــني 
شـركـات االتـصاالت فـي املـملكة ومـزودي الخـدمـات الـصحية؛ إذ تـمتلك الـسعوديـة شـبكة اتـصاالت قـويـة تـسهم فـي تـعزيـز الـتواصـل بـني املحـطات واملسـتشفيات الـنائـية، فـضالً عـن الـتوافـر السـريـع والسهـل 

لتقنيات االتصال بني األجهزة والحلول الصحية الذكية عن بعد.

وفــيما تــعتبر املــملكة ســبّاقــة فــي مــجال االســتثمارات والــفرص، تــمتلك دولــة اإلمــارات واحــداً مــن الــقطاعــات الــصحية األكــثر نــشاطــاً وفــاعــلية. وقــد تــمحور الــتركــيز خــالل الــسنوات األخــيرة عــلى اإلمــارات 
الشمالية، حيث يتركز حوالي 70% من إنفاق وزارة األشغال العامة على البنية التحتية هناك، ويتضمن ذلك مشاريع للرعاية الصحية بقيمة 190 مليون دوالر.

ويسجــل مــزودو الخــدمــات الــصحية مــن الــقطاع الــخاص مــزيــداً مــن الــنمو فــي اإلمــارات، ومــنها شــركــة "أن أم ســي لــلرعــايــة الــصحية" الــتي اســتكملت مــؤخــراً االســتحواذ عــلى "مجــموعــة الــدكــتور صــني 
للرعاية الصحية"؛ إضافة إلى مجموعة "النور"، و"مجموعة ثوم بي"، و"ميديكلينك" و"مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل"، وغيرهم.

مـن جـانـب آخـر، بـدأ الـعمل عـلى مشـروع "مـركـز محـمد بـن خـليفة آل خـليفة الـتخصصي لـلقلب" فـي مـملكة البحـريـن بـقيمة تـبلغ 153 مـليون دوالر أمـريـكي؛ ويجـري تـمويـل املشـروع بـموجـب مـنحة إمـاراتـية، 
ويـتولـى "صـندوق أبـوظـبي لـلتنمية" إدارتـه بـالـنيابـة عـن الـحكومـة اإلمـاراتـية. وسـيساهـم هـذا املشـروع - بـاإلضـافـة إلـى "مـركـز عـالج األورام السـرطـانـيّة" الـبالـغة قـيمته 81,7 مـليون دوالر والـتابـع ملسـتشفى 

امللك حمد الجامعي" – في زيادة عدد أسرّة املستشفيات في البحرين إلى 24 سريراً لكل 10 آالف شخص.

وتـعتزم دولـة قـطر إنـشاء نـحو 70 مـركـزاً طـبيّاً خـالل األعـوام العشـرة املـقبلة سـتركـز عـلى تـعزيـز مسـتويـات الـصحة الـعامـة. وعـالوةً عـلى تـوفـير مـنشآت كـبيرة ملـواكـبة االحـتياجـات املسـتقبلية، ثـمة خـطة فـريـدة 
فــي قــطر لــبناء 3 مســتشفيات مــخصصة لــلعمال املــغتربــني غــير املــتزوجــني؛ ومــن املــتوقــع افــتتاح هــذه املســتشفيات مــطلع الــعام املــقبل، بــاإلضــافــة إلــى مــركــز صــحي مــخصص لــلعمال. ومــن شــأن ذلــك أن 

يغطي جانباً مهماً من أسواق املنطقة باعتبار أن العمال يشكلون شريحة كبيرة من السكان.

وكجـزء مـن خـطة وزارة الـصحة الـكويـتية لتحسـني واقـع الخـدمـات الـصحية الـعامـة، قـامـت وزارة األشـغال الـعامـة الـكويـتية مـؤخـراً بـإعـادة طـرح مـناقـصة لـبناء مسـتشفى تـولـيد يـضم 600 سـريـر لـلنساء و216 
سرير للعناية املركزة باملواليد.

وتنص "رؤية الصحة 2050" في سلطنة عمان على بناء 18 مستشفى يستوعب كل منها بني 150-300 سرير بحلول عام 2020؛ ومن املتوقع طرح مناقصات لبناء العديد من املستشفيات هذا العام.

مـن نـاحـية أخــرى، تـتبنى مـؤسـسـات الـرعـايـة الـصحية فـي املـنطقة مـزيـداً مـن الـتقنيات املـبتكـرة؛ وتـوقـع تـقريـر صـادر عـن شـركـة "ألـنب كـابـيتال" أن يـرتـفع حجـم االنـفاق عـلى تـكنولـوجـيا املـعلومـات فـي مـنطقة 
الخـــليج الـــعربـــي إلـــى 551 مـــليون دوالر أمـــريـــكي فـــي عـــام 2015. فـــعلى ســـبيل املـــثال، تـــعتمد فـــرق ومـــرافـــق اإلســـعاف فـــي "مجـــموعـــة الـــدكـــتور ســـليمان الـــحبيب الـــطبيّة" بـــدبـــي عـــلى اســـتخدام "نـــظارات 
جـوجـل" (Google Glass) لـنقل بـيانـات املـرضـى واملـصابـني إلـى األطـباء بـحيث يـتمكنوا مـن تـحضير الـعالجـات املـناسـبة قـبل وصـول سـيارة اإلسـعاف إلـى املسـتشفى. كـما أعـلنت "مـؤسـسة دبـي لخـدمـات 
اإلســعاف" مــؤخــراً عــن إطــالق تــطبيق "ســامــع" املــخصص لــذوي االعــاقــة الــسمعية ومــشكالت الــنطق؛ وتــطبيق "عُــــلم" لــتمكني ذوي اإلعــاقــة الــبصريــة وضــعف الــرؤيــة مــن الــحصول عــلى أفــضل خــدمــات 

الحاالت الطارئة. عالوةً على ذلك، تقدم شركتا "اتصاالت" و"دو" في اإلمارات مجموعة من الحلول الصحية املتنقلة عبر الهاتف املحمول.

فـي سـياق آخـر، تـنطوي الـسياحـة الـعالجـية عـلى إمـكانـات واعـدة فـي املـنطقة، ولـكن هـذا الـقطاع يـفتقر نسـبياً إلـى االهـتمام والـتركـيز بـاسـتثناء دبـي. وقـد أعـلنت مجـموعـة مسـتشفيات أبـولـو" مـؤخـراً أن دول 
مجــلس الــتعاون الخــليجي هــي مــصدر 30% مــن املــرضــى املــتوجهــني إلــى مســتشفياتــها فــي الــهند؛ ويــمثل ذلــك خــسارة اقــتصاديــة كــبيرة ملــنطقة الخــليج الــتي يــتوجــب عــلى حــكومــاتــها اتــخاذ خــطوات أكــبر 

لتشجيع املرضى على العالج محلياً، والعمل على استقطاب زوار السياحة العالجية إلى املنطقة.

ويــعتبر الــتأمــني الــصحي مــن مــجاالت الــفرص املــهمة أيــضاً. فــابــتداًء مــن شهــر أغســطس 2015، بــات يــنبغي عــلى الشــركــات اإلمــاراتــيّة إصــدار تــأمــني صــحي عــند تجــديــد أو إصــدار تــأشــيرات املــوظــفني. 
وتشـتمل قـائـمة أبـرز الـالعـبني فـي هـذا الـسياق عـلى "بـيزات"، شـركـة الـتكنولـوجـيا الـناشـئة فـي قـطاع الـتأمـني الـصحي الـتي تتخـذ مـن دولـة اإلمـارات مـقراً لـها، والـتي اسـتثمرت شـركـة "بـيكو كـابـيتال" فـيها 
مـؤخـراً مـبلغ مـليون دوالر أمـريـكي. وتـعد هـذه األولـى بـني الشـركـات الـتي تـركـز عـلى اغـتنام مـثل هـذه الـفرص؛ ونـتوقـع ظـهور مـزيـد مـن مـؤسـسات الـتأمـني الـقائـم عـلى الـتكنولـوجـيا والشـركـات الـناشـئة املـعنية 

بمجاالت الصحة في دولة اإلمارات.

وشهــد هــذا الــعام إبــرام الــعديــد مــن صــفقات الــدمــج واالســتحواذ فــي قــطاع الــرعــايــة الــصحية، وهــذا يــعكس اقــباالً مــتزايــداً عــلى االســتثمار الــخاص الــذي تــتوقــع شــركــة "الهــالل لــلمشاريــع" أن يســتمر فــي 
الـربـع األخـير لـعام 2015؛ فـقد اسـتحوذت شـركـة "أمـانـات الـقابـضة" بـدبـي عـلى حـصة بنسـبة 4,14% وقـيمتها 68,1 مـليون دوالر أمـريـكي فـي "مجـموعـة مسـتشفيات الـنور"؛ كـما اشـترت حـصة بنسـبة 
35% وبــقيمة 47,7 مــليون دوالر فــي شــركــة "ســكون الــعاملــية الــقابــضة" الــتي تتخــذ مــن الــسعوديــة مــقراً لــها. وقــامــت أيــضاً مجــموعــة "إن إم ســي" فــي اإلمــارات بشــراء اثــنني مــن مــزودي خــدمــات الــرعــايــة 

الصحية مقابل 100 مليون دوالر أمريكي.

كـما أجـرت شـركـة "تـي فـي إم كـابـيتال هـيلث كـير بـارتـنرز" املـتخصصة بـاسـتثمارات املـلكية الـخاصـة أول صـفقة تـخارج عـبر صـندوقـها االسـتثماري املـتخصص بـقطاع الـرعـايـة الـصحية "تـي فـي إم هـيلث 
كير مينا 1"، وقامت من خاللها ببيع "مركز بروفيتا العاملي الطبي" إلى شركة "إن إم سي هيلث" مقابل 160.6 مليون دوالر.

وبـشكل عـام، يـسير قـطاع الـرعـايـة الـصحية فـي املـنطقة بـاتـجاه صـعودي ثـابـت؛ وهـو يـمثل مـجال تـركـيز مـهم بـالنسـبة للمسـتثمريـن. ويـتحول مـسار املـشاركـة فـي الـقطاع الـيوم لـيشمل مـزيـداً مـن اسـتثمارات 
الـقطاع الـخاص بـالـتزامـن أيـضاً مـع انـتشار نـماذج الشـراكـات بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص. ولـكن الـقطاع يـفتقر عـمومـاً إلـى املـرافـق الـصحية املـتخصصة، حـيث تـحتاج املـنطقة إلـى مـزيـد مـن املـشاريـع 
الـتي تـواكـب احـتياجـات املـرضـى مـمن يـعانـون أمـراضـاً تـؤثـر عـلى الـحياة مـثل الـسكري. ويـعد تـلبية الـطلب عـلى األسـرّة جـانـباً واحـداً فـقط مـن املـوضـوع، ولـكن املـشكلة األكـبر هـو أن الـقطاع ال يـزال عـاجـزاً 

إلى حد ما عن تغطية االحتياجات الصحية لكامل التركيبة السكانية في منطقة الخليج العربي.

 

املواطنة املؤسسية
مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل - مبادئ األمم املتحدة لتمكني املرأة

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل 
”ترويج ثقافة األفالم في مختلف أنحاء الدولة“

مبادئ األمم املتحدة لتمكني املرأة 
“تلتزم الهالل للمشاريع باملساواة بني الجنسني في مكان العمل”

تفخر الهالل للمشاريع بتدقيم دعمها كراع ذهبي للعام الثاني ملهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، وهو أول مهرجان ألفالم األطفال في املنطقة يهدف إلى تعزيز املعرفة اإلعالمية لدى 
األطفال والشباب إلى جانب رعاية املواهب اإلبداعية وعرض أفضلها في مجال صناعة األفالم من قبل األطفال ومن أجلهم.  

تم هذا العام خالل الفترة من ١٨ حتى ٢٣ أكتوبر عرض إجمالي ١٧٥ فيلما من ٢٠ دولة في مختلف صاالت العرض في الشارقة والتي كانت تتنافس على جوائز في ست فئات. قدمت الفعالية 
أيضا ورش عمل حول كيفية صنع األفالم واملحتوى اإلعالمي لألطفال. وعلى الرغم من اختتام هذه الدورة من املهرجان إال أنه سيظل عرض األفالم في سبع مدن في الشارقة وهي: الذيد وخورفكان 

ودبا الحصن وكلباء واملدام واملاريا والبطائح.  

  

 “يسعدني أن أشهد نمو املهرجان عام بعد آخر وأن أتلقى
 هذه اآلراء اإليجابية. إن ذلك هو ما يضفي القيمة على

 عملنا ويجعلنا نشعر بأننا نسهم حقاً في املشهد الفني
 بصفة عامة وصناعة األفالم بصفة خاصة”

. 

 - الشيخة جواهر بنت عبداهلل القاسمي، مدير مؤسسة فن
ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل.

 من اليسار إلى اليمني: الشيخة جواهر بنت عبد اهلل القاسمي، مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، وعال
 الحاج حسني مدير املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع أثناء املؤتمر الصحفي االفتتاحي.

 “تلعب الفنون دورا هاما في تشكيل وإلهام املجتمع، وتفخر الهالل للمشاريع بدعم
 املبادرات التي تمكن املواهب وتعزز قوة الفنون مثل مهرجان الشارقة السينمائي

 الدولي للطفل. تتماشى أهداف املهرجان مع أهدافنا والتي تشمل إحداث أثر
 إيجابي على حياة شباب اإلمارات فيما نسلط الضوء على املستوى الرائع من

 املواهب املحلية في مجتمع مبدع”
. 

 عال الحاج حسني

مدير املواطنة املؤسسية

 نفخر بعرض فيلمنا على شاشة السينما وأمام جمهور عريض.  وقد استمتعنا أيضا بأعمال
 صناع األفالم اآلخرين من مختلف أنحاء العالم وتمكنا من التعلم واالستفادة منهم. من أهم ما
 يميز املهرجان أنه يستهدف األطفال ويشجعهم على تغيير طريقة تفكيرهم وصناعة األفالم”

. 

 - رامي الزناتي، ١٦، الذي لعب دور البطولة في فيلمني قصيرين وأخرج أحد األفالم. وقد كانت
األفالم نتاج ورش عمل لصناعة األفالم عقدتها مؤسسة فن.

 “أعتقد أن املهرجان يشجع صناع األفالم على إنتاج املزيد من األعمال واملشاركة. وأشعر بالتفاؤل بمستقبل
   سينما األطفال في اإلمارات ال سيما تحت رعاية مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل.

. 

- منال بن عمرو ،  كاتبة وصانعة أفالم إماراتية وعضو لجنة تحكيم املهرجان

 يعد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل حدث سنوي يحتفل باملهارات
 الفنية في اإلمارة واملنطقة كما يمثل منصة لنشر التسامح الثقافي بني

 الشباب.

. 

في إطار التزامها باملساواة بني الجنسني في مكان العمل، قامت الهالل للمشاريع بالتوقيع على مبادرة األمم 
املتحدة تحت عنوان “مبادئ تمكني املرأة”. ومن خالل هذه املشاركة سوف تقوم الهالل للمشاريع بتنفيذ مبادئ تمكني 

املرأة السبعة كركائز التخاذ اإلجراءات التي من شأنها االرتقاء بدور املرأة وتمكينها في مكان العمل والسوق 
واملجتمع. تشارك الهالل للمشاريع في عضوية قائمة متنامية مكونة من ١٠٠٠ شركة عاملية.    

ملزيد من املعلومات حول مبادئ األمم املتحدة لتمكني املرأة اضغط هنا 

 افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس
 األعلى لالتحاد حاكم إمار الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد
 القاسمي، رئيس املجلس األعلى لشؤون األسرة، الدورة الثالثة من مهرجان

   الشارقة السينمائي الدولي للطفل.

احتفلت شركة سيراميك رأس الخيمة، بفوز عالمتها التجارية بلقب «العالمة التجارية للعام»، وحظت بجائزة 
إقليمية تقديراً لها كواحدة من أكبر العالمات التجارية في فئتها في منطقة الشرق األوسط. وتم تكريم شركة 
سيراميك رأس الخيمة من قبل منتدى العالمات التجارية العاملي املرموق تقديراً لخطتها طويلة املدى والقيمة 
االستراتيجية التي تقدمها للمساهمني وأصحاب املصلحة. وانضمت شركة سيراميك رأس الخيمة إلى أكثر 

من 100 عالمة تجارية عاملية ووطنية، وتم تقييم الفائزين على أساس ثالثة معايير وهي: تقييم العالمة 
التجارية والتصويت عبر اإلنترنت، واألبحاث السوقية الخاصة باملستهلك. 

في يونيو ٢٠١٤، استحوذت سامينا اليمستون القابضة، وهي شركة تابعة لشركة سامينا كابيتال، إلى جانب 
عدد من املستثمرين على ٣٠.٦٪ من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة وهي ائتالف عاملي بقيمة مليار دوالر 
يقدم منتجات ألكثر من ١٦٠ دولة وتم االعتراف به رسميا كأكبر شركة لتصنيع السيراميك على مستوى العالم.

 “سيراميك رأس الخيمة تفوز بلقب العالمة التجارية للعام”
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